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Discurs del representant de l’estudiantat 
de Matemàtiques,  
Raúl Alonso Rodríguez 
 
Molt bona tarda a tothom! 
 
Probablement tots recordeu aquell primer dia de 
classe a l’FME, aquella primera hora d’Àlgebra 
Lineal en què en Jordi Quer ens va donar la 
definició de cos i d’espai vectorial. Aquell dia, 
dilluns 15 de setembre del 2014 per a alguns i 
dijous 12 de setembre del 2013 per a d’altres, 
vam començar una nova etapa; una etapa 
d’aprenentatge, d’experiències, de creixement 
tant en l’àmbit acadèmic com en el personal. 

Vam arribar aquí plens d’il·lusió pel nou camí que 
empreníem, per tot el ventall de noves vivències 
que de sobte se’ns oferien, delerosos de gaudir el màxim possible de la nostra nova vida 
universitària. I si potser en alguns casos aquest entusiasme inicial no era realment tan 
desbordant, o si més no anava acompanyat de la incertesa de no saber fins a quin punt 
l’elecció d’estudiar Matemàtiques era la correcta, m’agradaria pensar que totes les 
graduades i graduats que avui som aquí hem pogut arribar amb el temps a aquesta 
convicció. I també m’agradaria pensar que si hi hem arribat, no és, o com a mínim no és 
només, perquè algú estigui ara treballant a alguna consultoria cobrant deu mil euros al mes, 
sinó perquè, sigui quina sigui la branca que cadascú hagi triat, hem descobert, si és que 
encara no ho sabíem, i hem corroborat, si ja ho intuíem, que les matemàtiques són la nostra 
passió. 

Això, òbviament, no vol dir pas que aquests darrers anys hagin estat exempts de dificultats o 
de moments de frustració. Frustració per una demostració que per més que ens hi 
esforçàvem no enteníem, per un problema que per més que intentàvem no sortia, per un 
examen que malgrat tot el que havíem estudiat ens anava malament. Però gosaria dir que 
és en gran part gràcies a tots els entrebancs que hem hagut d’anar superant que, si mirem 
enrere, no veiem quatre o cinc anys buits, sinó que, ans al contrari, podem contemplar tot 
un període de constant maduració i superació personal. Un període en què vam haver 
d’aprendre que per dedicar-se a les matemàtiques, i segurament per a d’altres coses a la 
vida, cal una fèrria perseveració i un insadollable desig d’escometre nous reptes.  

Aquestes qualitats, sens dubte, han estat clau en el nostre èxit acadèmic. Però crec que 
seria injust per la nostra part no reconèixer que tots aquests anys haurien estat molt més 



difícils si no haguéssim comptat amb l’ajuda i suport, incondicional o no, de diverses 
persones. 

Crec que puc parlar en nom de tots o gairebé tots els membres d’aquesta promoció, i si no 
és així demano disculpes, expressant el nostre profund agraïment, en primer lloc, al 
professorat d’aquesta casa; a tots aquells professors i professores que ens van saber 
transmetre el seu entusiasme, que sempre es van mostrar disponibles per dedicar-nos el 
seu temps, que es van preocupar per satisfer la nostra ànsia de nous coneixements. Gràcies 
a aquest excel·lent professorat ens vam graduar havent rebut una de les millors 
preparacions possibles per al futur que ens esperava rere les portes de la facultat, i que a 
dia d’avui ja ha començat. 

També voldria manifestar el nostre agraïment en general a tot el personal de l’FME perquè 
amb la seva feina i amb la seva sempre atenta disposició van contribuir a fer la vida a la 
facultat més agradable. 

D’altra banda, probablement molts de nosaltres no hauríem arribat on som ara sense el 
suport de les nostres famílies, tant durant aquests darrers anys com en general al llarg de la 
nostra vida, i crec que aquest és un bon moment, com ho és segurament qualsevol altre, per 
agrair-los la seva dedicació. 

Així mateix, crec que mereixen un sincer agraïment tots aquells companys i companyes, tant 
d’aquesta promoció com d’altres amb les quals vam coincidir, que, cadascú a la seva manera, 
van contribuir a forjar i enfortir l’ambient de comunitat que es viu a aquesta casa. Un 
ambient que és probablement únic dins la UPC i del qual crec que gairebé tots ens vam 
beneficiar. Un ambient al qual contribueixen totes les festes, esdeveniments i activitats 
d’índole diversa que moltes persones, de manera desinteressada, s’encarreguen 
d’organitzar; però també la general disposició a ajudar-se, a fer prevaldre la companyonia 
sobre la competitivitat. 

Els anys que hem passat aquí han contribuït a conformar les persones que som ara. Ens 
n’anem amb nous coneixements, noves experiències, noves amistats i relacions, i, espero, 
amb l’energia i les ganes necessàries per afrontar amb èxit una nova etapa. Ja finalment, 
només em queda desitjar que els anys que tenim al davant siguin com a mínim tan bons 
com els que ara deixem enrere. 

Moltíssima sort a tothom, i a reveure! 
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